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144/2022. (IX.28.) számú előterjesztés 
 

 
 
 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. szeptember 28-i rendes ülésére 
 

 
 
 
Tárgy:  Javaslat a települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, 

valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet 
módosítására 

 
 
 
Előterjesztő:  dr. Göbl Richárd polgármester 
 
Készítette:   dr. Paulina Fernanda Réka irodavezető 
 
Egyeztetve:   Nagel István alpolgármester  
  dr. Deák Ferenc jegyző  
 
Ellenőrizte:   dr. Papp Judit aljegyző 
 
 
Tárgyalja:   Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága  

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 
 
 
 

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 
 

A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 
 
 

Előterjesztés 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tárgy: Javaslat a települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a 
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) 
Korm. rendelet értelmében a 2022. augusztus 1. napjától a lakossági villamosenergia és 
földgáz értékesítési árak jelentősen megemelkedtek, mely változás különösen nagy terhet ró 
sok budakalászi lakosra, családokra. Annak érdekében, hogy a fűtési szezon alatt az áremelés 
miatt kiszolgáltatott helyzetbe kerülőknek segítséget nyújtson az önkormányzat, a rendeletben 
több módosítás bevezetését is szükségesnek tartja. Többek között a már meglévő 
lakásfenntartási támogatás esetében a jogosultak körének bővítését és a támogatási összeg 
emelését, valamintúj, rendkívüli rezsitámogatás bevezetését is. 

A meglévő, lakásfenntartási támogatás esetében mind a jövedelemhatár, mind a megítélhető 
összeg emeléséről szól a módosítás, így a támogatottak köre kibővülne és a maximálisan 
adható összeg 10.000.- Ft-ról 15.000.- Ft-ra emelkedne. Ugyanezen támogatásnál az 
önkormányzati lakást bérlők esetében a támogatás a rezsiköltségekre is elszámolható lenne, 
ugyanis eddig csak lakbérre vagy elmaradt lakbérre volt fordítható.  

Új támogatásként bevezetésre kerülne a rendkívüli rezsitámogatás, mely adott 
jövedelemhatártól függően annak adható, aki fogyasztóként a piaci áron jogosult igénybe 
venni a közüzemi szolgáltatásokat, illetve annak, aki a fűtését csak szilárd tüzelőanyaggal 
tudja biztosítani. Mindkét esetben határozott időre, október 1. napjától március 31. napjáig 
terjedően adható, tehát 6 hónapra, havi 15.000.- Ft összegben.  

Így a fűtési szezonra összesen 90.000.- Ft támogatást nyújtana az önkormányzat az arra 
rászorulóknak.  

Fontos megjegyezni, hogy a rezsitámogatás mellett ugyanúgy igényelhető többek között a 
lakásfenntartási támogatás és a szociális tűzifa támogatás is.  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§-a alapján az előterjesztésben foglaltak 
egyben a rendelet indoklása is. 

 

Rendeletalkotási javaslat 
 

A Képviselő-testület megalkotja a települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, 
valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendeletének módosításáról szóló 
rendeletét. 

 

Budakalász, 2022. szeptember 21. 

 

        dr. Göbl Richárd 

            polgármester 
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Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati 
rendelete 

a települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem 
helyi rendszeréről szóló 16/2021. (VII.02.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) 
bekezdésében, 45. §-ában, és a 134/E. §-ában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § és 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján, 
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. § 1. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 
 

1. § 
A települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi 
rendszeréről szóló 16/2021. (VII.2.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„(2) Az e rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket, Budakalász Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 11., 14., 15., 17., 18/A., 20., 21., 22., 23. § tekintetében 
Budakalász Város Polgármesterére ruházza át.” 
 

2. § 
A települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi 
rendszeréről szóló 16/2021. (VII.2.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése a következő i) 
ponttal egészül ki: 
(pénzbeli települési támogatások) 
„i)  rendkívüli rezsitámogatás” 
 

3. § 
A települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi 
rendszeréről szóló 16/2021. (VII.2.) önkormányzati rendelet 7. §-a a következő (10) 
bekezdéssel egészül ki: 
„(10) A 18/A. § szerinti kérelmező a szolgáltatóval szerződésben álló fogyasztó, akinek a 
nevére a közüzemi számla kiállításra került.” 
 

4. § 
A települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi 
rendszeréről szóló 16/2021. (VII.2.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 

„8. § 
A pénzbeli és a természetbeni szociális támogatások -kivéve a rendkívüli települési 
támogatást, az eseti rendkívüli települési támogatást, a lakásfenntartási támogatást, a 
rendszeres gyermekvédelmi támogatást, a táboroztatási támogatást, a védőoltások 
támogatását, a temetési segélyt, a rendkívüli rezsitámogatás és a tűzifa támogatást - a 
támogatás jogcímétől függetlenül negyedévente egy alkalommal állapíthatók meg.” 
 

5. § 
A települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi 
rendszeréről szóló 16/2021. (VII.2.) önkormányzati rendelet 18/A. §-al egészül ki: 

„Rendkívüli rezsitámogatás 
18/A. § 

(1) Rendkívüli rezsitámogatás állapítható meg annak a fogyasztónak/kérelmezőnek, akinek 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
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összegének 350 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén 400 %-át nem haladja meg, és 
nincs vagyona. 
(2) A támogatás megállapításának feltétele, hogy 
a) a fogyasztó a támogatás igénylésekor igazolja, hogy a kérelem benyújtását megelőző 1 

hónapban kiállított közüzemi (villamosenergia, földgáz) számla alapján versenypiaci 
költségeket tükröző áron jogosult igénybe venni a szolgáltatást, vagy 

b) kérelmező kifejezett nyilatkozata alapján fűtésként csak szilárd tüzelőanyaggal működő 
fűtőberendezést használ. 

(3) A támogatás összege háztartásonként a (2) bekezdés a) pontja esetében 15.000.-/hó, a 
(2) bekezdés b) pontja esetében egyszeri 90.000.- Ft. 
(4) A támogatási összeg a kérelembenyújtás hónapjának 1. napjától állapítható meg 2023. 
március 31. napjáig 
(5) A támogatás megállapítása esetén az összeg egy összegben kerül átutalásra vagy postai 
úton kifizetésre. 
(6) A kérelem elutasításának van helye, ha a (2) bekezdés a) pontjában megjelölt feltételek 
igazolása nem valósult meg.” 
 

6. § 
A települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi 
rendszeréről szóló 16/2021. (VII.2.) önkormányzati rendelet 19. § (1)–(3) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezések lépnek: 
„(1) Lakásfenntartási támogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, akinek családjában 
az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-
át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén 350 %-át nem haladja meg, és nincs vagyona. 
(2) A lakásfenntartási támogatást a tárgyévre kell megállapítani, egyszeri összege nem lehet 
kevesebb, mint havi 4.000.-Ft és nem lehet több mint havi 15.000.-Ft. 
(3) Önkormányzati tulajdonú bérlakás esetében a támogatás elsősorban a lakbérhátralék 
összegének csökkentésére, vagy a lakbér összegének csökkentésére fordítható, 
másodsorban a kérelem benyújtását megelőzően három havi közüzemi számla alapján a 
közüzemi díj és díjhátralék csökkentésére fordítható.” 
 

7. § 
Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba. 

 
 
 
 

 
Dr. Göbl Richárd 

polgármester 
Dr. Deák Ferenc 

jegyző 
 
 

 

 
Záradék: 
A rendeletet a Képviselő-testület 2022. szeptember 28. napján alkotta meg, kihirdetése 2022. 
szeptember 29-én megtörtént. 
 
 
 
 
Dr. Deák Ferenc  
jegyző 

 
Általános indokolás 
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A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szt.) 132.§. (4) bekezdés g) pontja szerint felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy 
rendeletben szabályozza a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági 
feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint 
felhasználása ellenőrzésének szabályait. A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó pénzbeli 
ellátásokat kiegészítheti, és a szociálisan rászorultak részére - a rendeletében meghatározott 
módon és feltételek szerint - más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat. Ha e törvény 
másként nem rendelkezik, a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben 
szabályozza a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások megállapításának, kifizetésének, 
folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait.  

 
 

Részletes indokolás 
 
1.§ A hatáskört rendezi 
2.§ támogatási formával kiegészíti  
3-4.§ Az eljárási szabályokat rendezi 
5.§ A rendelet új szakasszal egészül ki 
6.§ A lakásfenntartási támogatás formáját és összegét határozza meg 
7.§ A hatályba lépésről rendelkezik. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat 
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a települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem 

helyi rendszeréről szóló rendelet módosításához  

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján a jogszabályok 

előkészítése során a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 

részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 

következményeit, valamint a jogszabály tervezetéhez indokolást csatol és 

jogszabálytervezetet véleményezteti az érintett hatóságokkal is. A törvényi előírásoknak 

megfelelően az alábbiakban bemutatásra kerül a tárgyi rendelet előzetes hatásvizsgálata. 

1. A Rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

A rendelet azokat a családokat támogatja, akiknek a téli tüzelő megvásárlása jelentős, 

akár létfenntartásukat is veszélyeztető anyagi terhet jelent. A szociális rendelet 

módosításából adódó változás előre nem látható terhet rónak a költségvetésre. 

2. A Rendelet környezeti és egészségi következményei: 

nincs. 

3. A Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A több támogatási forma többlet terheket eredményez az ügyintézésben, a Jogi és 

Igazgatási Irodára adminisztrációs terhei nőni fognak.  

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

Segítséget nyújt azon kérelmezőknek, akik a megnövekedett rezsiköltségek miatt 

kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek.  

5. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

A rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható.  

 

 


